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ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Elinelunds sommarstad koloniförening antagna på ordinarie årsmöte den  21 mars 2013. 

Det åligger varje medlem att iaktta följande: 

 

1. Innan tillbyggnad eller ändring av byggnader utförs skall ändrings- eller tillbyggnads-

handlingar inlämnas till styrelsen för handläggning. Blanketter finns på föreningens 
expedition, samt på vår hemsida under arkiv. Ritningar som godkänts ska noga följas. 

Vid omklädnad av byggnad behövs ej tillstånd, om denna ej nämnvärt ändrar dess 
karaktär. När tillbyggnad eller ändring är klar, måste ni meddela styrelsen, så att 

besiktning kan ske. Ovanstående gäller även nybyggnation.  
Inga ändringar får påbörjas innan de har godkänts. 

 

2. Verka för att såväl föreningens stadgar, Malmö stads byggregler för trädgårdskolonier 

liksom arrendekontraktets bestämmelser efterföljas. 

 
3. Att under inga förhållanden kasta avfall utanför tomtgränsen. 

 
4. Bil-, mc- och mopedkörning  i gångarna inom området är ej tillåten. Undantag görs för 

sjuktransporter och tillfälliga tyngre transporter. För grind och bommar gäller att en 
ska vara olåst. Nycklar kan lånas av styrelsemedlemmarna. Permanent utlåning tillåts EJ.  

Kör sakta  -  tänk på barnen!       
 

5.  Hundar får inte springa lösa inom området. Kopplings och upplockningstvång gäller.    
Hundpåsar får ej läggas i papperskorgar. Hundlatrintunnor ska användas. 

 
6. Gräsklippning, byggarbeten eller annat störande verksamhet får ej utföras från 1 juni till 

31 augusti på måndag t.o.m. fredag före kl. 07.00 och efter kl. 21.00 samt lördagar före 

kl. 08.00 och efter kl. 15.00 och inte alls på sön- och helgdagar. Dock tillåts gräs-

klippning samt andra mindre störande arbeten på lördagar efter kl. 15.00 dock längst 

till kl. 17.00. Hänsyn måste alltid visas grannarna. 
 

7. Ej spela för högt eller alltför sent på dygnet med musikanläggningar. Tänk på era 
grannar! 

 
8. Halva gångens bredd utanför egen kolonitomt skall hållas fri från ogräs genom 

koloniägarens försorg. Detta gäller även trottoaren mot Elinelundsvägen. Att klippa 

växter längs gångarna så att grenar inte hänger ut över tomtgränsen. Fri höjd 4 m. 

 

9. För badpooler med volym 3 000 l till 10 000 l gäller följande: Bygglovsansökan till 
styrelsen. Pooler ska tömmas med tankbil samt att Boverkets säkerhetsföreskrifter 

efterföljs. 
 

10. Brevlåda och stugnummer skall finnas uppsatt. 
 

11. Med hänsyn till stugornas storlek bör trädhöjden ej överstiga 6 m. 


